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O feijão-vagem pertence a espécie botânica Phaseolus vulgaris L. a mesma do feijão comum, 

dele se diferindo pelas características de vagens, normalmente maiores, com baixo teor de fibras, 

e uma hortaliça bastante consumida no Brasil. Com isso a importância de selecionar linhagens 

com desempenho comercial. Neste sentido foi realizado um experimento na Universidade 

Estadual de Goiás – Câmpus Ipameri, com o objetivo de avaliar o desempenho de linhagens de 

feijão-vagem, de crescimento indeterminado, quanto à produção de vagens comerciáveis. O 

experimento conduzido em campo, com semeadura em 09/11/2014, com espaçamento de 0,30 m 

entre plantas e 1,00 m entre fileiras, constando de 20 linhagens sendo destes quatro testemunhas 

(Macarrão Hortivale, Macarrão Bragança, Kentucky Blue, Macarrão Trepador). O delineamento 

foi o de blocos casualizados, com três repetições. As avaliações fitotécnicas constaram de 

numero de plantas por, Numero de vagens por plantas, massa média das vagens, diâmetro médio 

das vagens, comprimento médio das vagens, produtividade, cor e formato das vagens. Os 

resultados obtidos foram submetidos a analise de variância, e as médias comparadas pelo teste de 

Scott-Knott utilizando-se o aplicativo SISVAR, ao nível de 5 % de probabilidade. Não houve 

diferença significativa entre linhagens para: produtividade numero de plantas e número de 

vagens por planta. As linhagens (UEG 0212; UEG 0312; UEG 0412; UEG 0612; UEG 0712; 

UEG 0812; UEG 0912; UEG 1012; UEG 1213; UEG 2514), superaram as testemunhas quanto 

ao comprimento de vagens. As linhagens (UEG 0512; UEG 0612; UEG 1112; UEG 1212; UEG 

1613; UEG 3512; UEG 3913) apresentaram vagens cilíndricas e verdes, já as (UEG 0212; UEG 

0412; UEG 1012;) também apresentaram vagens cilíndricas mais houve uma pequena quantidade 

de vagens achatadas, a linhagem (UEG 0712) apresento vagens achatadas e verdes, as linhagens 

(UEG 0912) apresento vagens cilíndricas rochas e as linhagens (UEG 0312; UEG 0812; UEG 

1213) apresentaram vagens cilíndricas rochas. A linhagem (UEG 2514) apresento segregação, 

para coloração de vagens, predominado vagens verdes, cilíndricas mais com baixa porcentagem 

de purpura clara. As linhagens (UEG 0512; UEG 0612; UEG 1112; UEG 1212; UEG 1613; 

UEG 3512; UEG 3913 e UEG 0912) tem potencial para lançamento comercial como novas 

cultivares, um dos fatores se da à uniformidade das vagens, mantendo suas características 

genéticas. 
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